ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’A.M.P.A. DEL COL·LEGI PÚBLIC
CARLIT 1988
A la ciutat de Barcelona, el dia 5 de maig de 2017 a les 17.00h, al domicili social de l’A.M.P.A,
ciutat al carrer Roger de Flor 162, es reuneix la Junta Directiva i socis de l’A.M.P.A. del
Col·legi Públic Carlit 1988.
1- Es presenta com han quedat distribuïts els càrrecs de la nova Junta, Cristina – Presidenta
(mare de 1r), Nerea – Vicepresidenta (mare de P4 i 1r) Encarna – Tresorera (mare de 1r)
Susana – Secretària (mare de P3)
2- Cuida’m
A l’última reunió de la Direcció de l’escola i la junta de l’AMPA, la Direcció es va oferir a venir
a la propera assemblea de la l’AMPA per explicar aquest tema.
Ens informen que l’escola està fent un canvi en la forma d’impartir les classes , la línia és, no
fer servir els llibres de textos com a suport constant, sinó com a material de consulta. Volen
introduir altres materials específics, més manipulatius, a les aules per treballar els
conceptes, tipus material Maria Montessori.
Aquest curs 206-2017 el canvi va afectar a Infantil, el curs vinent a Cicle Inicial.
A patir de 3r, tot i que faran noves dinàmiques, és manté la línia actual.
Al curs vinent no contemplen la compra de tauletes digitals.
Des de principi de curs tot el claustre està rebent formació per part de diferents experts. Per
tancar la formació que portava la Sandra (cap d'estudis) vindrà a l'escola en Gino Ferri, mestre
d'educació infantil expert en treball per projectes, que farà les dues sessions de cloenda.

Hi ha haurà un canvi a les quotes que les famílies paguen, fins ara només ho feien a partir
de Cicles Inicial (20 €/infant) i Cicle Mitjà i Superior (50 €/infant). Amb el canvi de materials
que l’Escola necessita comprar, valora que el pagament de les quotes es faci des d’infantil.
Quota encara per establir pendent de la reunió del Claustre on acabaran de definir el
funcionament.
Altres punts (només famílies AMPA)
3- S’informa que hi ha goteres al despatx de l’AMPA i que des de la Direcció de l’escola s’està
gestionant amb el Consorci.
4- Es va transmetre a la Direcció de l’escola el descontent d’algunes famílies perquè no està
oberta a les 9.00 h., van comentar que creien que estava oberta i que obriran de forma
puntual.
5- Les famílies demanen més informació de les sortides que fan el nens/nenes. Es demana
a la Direcció que a part del full informatiu que donen a principi de curs, es doni més
informació just abans que es faci la sortida.

6- Es va comentar la problemàtica, cotxes aparcats en segona i tercera fila, de la cantonada
de la escola amb Direcció, en Francesc va quedar en trucar a la Guàrdia Urbana de
proximitat.
L’any passat es va demanar a l’Ajuntament el Camí Verd per a l’escola, la setmana passada
van contactar amb l’escola des de l’Ajuntament per confirmar si seguíem interessat, l’escola
ho va confirmar .
7- Llibres viatgers, es va comentar a l’anterior Assemblea, des de l’escola ho van parlar però
encara no han decidit res.
8- S’informa a les famílies del canvi d’entitat bancària de l’AMPA, de la Caixa de Pensions al
Banc de Sabadell, per millores en les condicions.
9- Valoració Sant Jordi. Des de la comissió de Cultura es valora molt positivament. Es valoren
alguns canvis de cara l’any vinent.
10- Projecte “Ja Nedo”. L’escola està valorant l’activitat en varies piscines (Claror, Ciutadella,
Estació del Nord..). Per ells és necessari que hi vagin el 100% dels nens/nenes. Els que no
puguin fer l’activitat anirien igualment a la instal·lació. Es valora com a possible horari de
12.45 a 13.30, anirien en autocar, el cost seria de 15.84 € família/mes amb 3 mestres
acompanyant als infants i de 23.68 € mes/família 2 mestres més un monitor. El cost de
l’activitat l’assumeix les famílies del curs que fa l’activitat.
11- Es crea la comissió per la qualitat de l'ensenyament i també de relacions exteriors, queda
formada per la Mònica i la Núria.

12- Comissió Extraescolars. Es presenten els nous components.
Estan buscant informació d’altres activitats com lego robòtica, capoeira en família i buscant
pressupost d’altres acadèmies d’algunes activitats que ja s’estan fent, com ara música i
teatre.
13- Comissió Menjador. Els components de la comissió ens informen que s’ha fet una nova
auditoria a la cuina de l’escola i ens confirmen que s’ha passat satisfactòriament.
L’empresa Escolarest és compromet a afegir un monitor més l’any vinent sense cost per a
les famílies.
No es descarta mirar unes altres empreses.
14- Comissió Hort. Des de la comissió ens informen que la Sandra (Cap d’Estudis) s’ocupava
de l’activitat, ara que està de baixa no hi ha cap mestre responsable. La sensació és que s'ha
de coordinar i fixar les tasques i actuacions molt millor de cara al curs vinent.
L’avi que acompanya als infants a fer l’activitat de l’Hort farà una xerrada per les famílies.
Ens informaran dia i hora.

Assistència per cursos a la reunió
Hem assistit a la reunió 51 persones (representant 64 nens i nenes), el servei d’acollida a
atès a 33 infants.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secrètaria, n’estenc la
present acta amb el Vist i Plau de la Presidenta.

La Secretària

V.P. la Presidenta

Susana Calero

Cristina Álvarez

